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SAMMENDRAG:  
 
ITavisen publiserte tirsdag 9. august 2016 en anmeldelse (test) av en PC. Artikkelen hadde 
tittelen «Vi mener mye om denne maskinen, og det er ikke uten grunn». I den 
oppsummerende konklusjonen i anmeldelsen, het det:  
 

«HP Spectre er en av de mest unike PC-ene der ute. Ikke bare er den syltynn, men 
den har også et helt eget design der fleste PC-ene i samme klasse er sølvgrå metall 
med sorte taster. 
Maskinen føles solid og det er ingen tegn til slark eller svikt i kabinettet. 
Kvaliteten er gjennomgående ypperlig. 
Er det noe vi virkelig har å utsette på HP Spectre 13 er batteriet som vi føler er langt 
under det man kan forlange. Kjøper du denne, anbefaler vi å ha laderen i nærheten 
til enhver tid. Dog skal PC-en ha pluss for at ladingen går på et blunk. 
Av alternativer til HP Spectre 13 finner vi blant annet Acers nye Aspire S13 med et 
slankt design og solid ytelse, og Dell XPS 13 som til stadighet er en av de beste 
ultrabookene på markedet. 
Karakter: 8/10.» 

 
Under karakteren, var det plassert en boks som inneholdt en prisguide, som viste de beste 
prisene på den anmeldte PC-en. Her var det lenker direkte til butikkene som selger 
produktet, og nederst i boksen ble det opplyst:  

http://itavisen.no/2016/08/09/vi-mener-mye-om-denne-maskinen-og-det-er-ikke-uten-grunn/
http://itavisen.no/2016/08/09/vi-mener-mye-om-denne-maskinen-og-det-er-ikke-uten-grunn/
http://itavisen.no/2016/05/20/se-hva-du-far-for-under-7000-kroner/
http://itavisen.no/2016/05/20/se-hva-du-far-for-under-7000-kroner/
http://itavisen.no/2015/12/30/test-er-dette-windows-verdenens-mest-vellykede-svar-pa-macbook/
http://itavisen.no/2015/12/30/test-er-dette-windows-verdenens-mest-vellykede-svar-pa-macbook/
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«PRISGUIDE er en kommersiell partner som leverer oppdaterte priser og 
prisvarsling til Itavisen.no.» 

 
Under boksen ble det listet opp tre positive og tre negative ting ved det anmeldte produktet:  
 
 
 

 
 

 
 
KLAGEN:  
 
Klager reagerer på boksen fra prisguide.no nederst i artikkelen: «I denne boksen er det 
vedlagt lenker til kjøpssider for det aktuelle produktet. Priser står også oppført. Dette gjør at 
skillet mellom det kommersielle og redaksjonelle innholdet blir satt i tvil. ITavisen gjør dette 
i flere av sine produkttestartikler.» 
 
Klager viser til tre punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 

 2.6 – om å opprettholde et klart skille mellom journalistikk og reklame 

 2.7 – om at omtale av produkter skal være journalistisk motivert 

 2.8 – om skjult reklame  
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TILSVARSRUNDEN: 
 
ITavisen opplyser: «Prisboksen har ingenting med testene å gjøre (testmaskinene kommer 
fra produsentene, ikke prisguide (…) Når det er sagt er prisguide avtalen uansett utløpt.» 
 
Redaksjonen forklarer også: «Boksen er kode vi ikke har innflytelse på og er ment som en 
tjeneste til våre lesere. Dette er ikke reklame.» For øvrig kan ITavisen ikke se at det er noen 
kobling mellom test og priser på produktet som er anmeldt, og redaksjonen avviser at det er 
begått noen presseetiske overtramp her.  
 
 
Partene har etter dette ikke hatt kommentarer til de presseetiske sidene ved saken.  
 
 
 
 
  


